
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HILIGHT 
แฟรงกเ์ฟิรต์ | โคโลญ | Roermond Outlet | จัตุรัสดัมสแควร ์ | สวนเคอเคนฮอฟ 

บรัสเซลส ์|บรูจจ ์| ปารีส | แกลเลอร่ี ลาฟาแยตต ์| หอไอเฟล |  
 
 
 
 
 

 

 ก ำหนดกำรเดนิทำง                                                                                 
 

วนัที ่  27 มนีำคม – 3 เมษำยน 2566 69,900.- 

วนัที ่  17 – 24 เมษำยน 2566 69,900.- 

วนัที ่ 22 – 29, 24 เมษำยน – 1 พฤษภำคม2566 69,900.- 

วนัที ่ 6 – 13 พฤษภำคม 2566 69,900.- 

 
 

TULIP LOVER 
เยอรมนี – เนเธอรแ์ลนด ์– เบลเยยีม – ฝร่ังเศส  

8 วัน 5 คนื 
) เดนิทาง มนีาคม – พฤษภาคม 2566 

ราคาแนะน าเพยีง 69,900.- 
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วันที่ 1 กรุงเทพ – มัสกัต 
18.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประต ู เคานเ์ตอร ์ สายการบินโอมานแอร ์โดยมี

เจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 
20.40 น. ออกเดนิทางสูม่สักตั โดยเท่ียวบนิท่ี WY816 
 23.35 น. เดนิทางถึงท่าอากาศยานนานาชาตมัิสกัต รอเปล่ียนเคร่ือง 

วันที่ 2 แฟรงกเ์ฟิรต์ –จัตุรัสโรเมอร ์–ล่องเรือแม่น ้าไรน ์– โคโลญ  

02.00 น. ออกเดนิทางตอ่สูแ่ฟรงคเ์ฟิรต์ โดยเท่ียวบนิท่ี WY115 
07.05 น. ถึงสนามบนิแฟรงคเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนี (เวลาทอ้งถิ่นชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชั่วโมง และจะเปล่ียนเป็น 6 ชั๋วโมงในวนัท่ี 

29 ตลุาคม 2565) น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร น าท่านเดินทางเขา้สู่ตวั เมืองแฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt) 
ศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจและพาณิชยท่ี์ส  าคญัของเยอรมนี รวมทัง้เป็นศนูยก์ลางการธนาคารการเงินและการคา้หุน้ท่ีส  าคญัของ
ประเทศ ผ่านชมสถานีรถไฟแฟรงคเ์ฟิรต์ ซึ่งถือไดว้่าเป็นสถานีรถไฟตน้แบบของหัวล  าโพงประเทศไทย ครัง้เม่ือคราวเสด็จ
ประพาสยโุรปของรชักาลท่ี 5 น าเท่ียวชมจัตุรัสโรเมอร ์(Romerberg) ซึ่งเป็นจัตรุสัท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในเมือง ดา้นขา้งก็คือ THE 
ROMER หรือ Frankfurt City Hall หรือศาลาวา่การเมือง ซึ่งอยู่ทางดา้นตะวันตกเฉียงเหนือของจัตรุสัโรเมอร  ์น าท่านอิสระช้
อปปิง้ตามอธัยาศยัท่ี Zeil Street เป็นย่านการคา้ใจกลางเมืองแฟรงคเ์ฟิรต์ ท่ีมีอาคารหรูหรา เด่นสะดดุตาดว้ยการออกแบบ
ทนัสมยัมีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั เป็นสนิคา้แบรนดด์งัท่ีเป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียว 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บา่ย น าท่านเดนิทางโดยรถโคช้สู ่ท่าเรือเซนตก์อร ์(St. Goar)  น าท่านล่องเรือชมความสวยงามของแม่น ้าไรน์ แม่น า้สายส าคญั

ท่ีสดุสายหนึ่งของยุโรป ชมทัศนียภาพอันสวยงามตลอดสองฟากฝ่ังแม่น า้ ผ่านแหล่งปลกูองุ่นท่ีใชผ้ลิตไวนข์าวอันมีช่ือเสียง
ท่ีสดุของเยอรมนั เพลดิเพลนิกบัทิวทศันข์องไรอ่งุ่น ปราสาทของโบราณอายกุวา่ 600 ปี และอาคารบา้นเรือนของอดีตเหล่าขนุ
นางเยอรมนีท่ีเรียงรายอยู่สองฟากฝ่ังแมน่ า้ ผา่นบรเิวณผาหินโลเรอไลย ์(Loreley rock) ซึ่งมีต  านานเร่ืองเลา่ขานอันลึกลบัของ
เสียงสะทอ้นท่ีเกิดขึน้บรเิวณนัน้ และขึน้ฝ่ังท่ี ท่าเรือบ๊อบพารด์ (Boppard) จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญ (Cologne) 

วนัที่ เส้นทางการเดินทาง เช้า กลางวนั เยน็ โรงแรม 

วนัที ่1. กรุงเทพ ✈ ✈ ✈ - 

วนัที ่2. แฟรงกเ์ฟิรต์ – จตัรุสัโรเมอร ์– ลอ่งเรือแมน่ า้ไรน ์– โคโลญ ✈   LEONARDO ROYAL 
COLOGNE 

วนัที ่3. โคโลญ – ชอ้ปปิง้ Roermond Outlet – จตัรุสัดมัสแควร ์– 
อมัสเตอรด์มั 

   LEONARDO VINKEVEEN 
AMSTERDAM 

วนัที ่4. อมัสเตอรด์มั – ลซิเซ่ – สวนเคอเคนฮอฟ – บรสัเซลส ์    MERCURE BRUSSELS 

วนัที ่5. บรสัเซลส ์– อนสุรณอ์ะโตเม่ียม – เมเนเกน้พีส – เมืองบรูจจ ์– 
ลลิล ์

   APARTHOTEL ADAGIO 
LILLE 

วนัที ่6. ลลิล ์– ปารีส – แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต ์    HOTEL HUATIAN 
CINAGORA 

วนัที ่7. ปารีส – La Vallee Village – หอไอเฟล – ประตชูยั – ล่องเรือ
แมน่ า้แซนน ์– สนามบนิ 

  ✈  

วนัที ่8. มสักตั - กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈  
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เมืองส าคญัรมิแมน่ า้ไรน ์และเป็นเมืองใหญ่อนัดบั 4 ของประเทศเยอรมนี ศนูยก์ลางทางการคา้ งานศิลปะ และอุตสาหกรรม 
ทัง้ยังเป็นแหล่งผลิตน า้หอมออดิโคโลญ 4711 อันลือช่ือ น าเท่ียวชมตวัเมืองโคโลญ เมืองเก่าสมยัโรมนัเรืองอ านาจน าท่าน
ถ่ายรูปคูก่บัมหาวหิารโคโลญ (Cologne Cathedral) ซึ่งเริม่ก่อสรา้งมาตัง้แตปี่ 1248 แตมี่เหตทุ าใหต้อ้งหยุดพกัการก่อสรา้ง
ไปบา้งสง่ผลใหต้อ้งใชเ้วลาสรา้งกว่าหกรอ้ยปีจึงเสร็จสมบูรณ์ ทัง้นีจ้ึงแลว้เสร็จในปี 1880 มหาวิหารโคโลญเป็นศาสนสถาน
ของคริสตศ์าสนาโรมันคาทอลิก นับเป็นวิหารท่ีใหญ่และสงูท่ีสดุในโลกในสมยันั้น ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธิค เป็น
หอคอยแฝดสงูถึง 157 เมตร กวา้ง 86 เมตร ยาว 144 เมตร จดุประสงคเ์พ่ืออทุิศใหน้กับญุปีเตอรแ์ละพระแมม่ารี 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง (ขาหมูเยอรมัน) 
ท่ีพกั น าท่านเขา้สูท่ี่พกั LEONARDO ROYAL COLOGNE หรือเทยีบเท่า 

วันที่ 3  โคโลญ – ช้อปป้ิง Roermond Outlet – อัมสเตอรด์ัม  ล่องเรือหลังคากระจก - จัตุรัสดัมสแควร ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู่ Designer Outlet Roermond ใหเ้วลาท่านไดอ้ิสระเลือกซือ้สินคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาทิ เช่น  GUCCI, 

PRADA, BALLY, BURBERRY, CALVIN KLEIN, SALVATOR FERRAGAMO, GUESS, SUPERDRY, NIKE, SKECHERS, 
DIESEL, AEMANI, CLARK,DESIGUAL, FRED PERRY, KIPLING, ERMENGILDO ZEGNA, TUMI, MICHAEL KORS, 
LEVI’S, MEXX MCM, FURLA ฯลฯ   

กลางวนั อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บา่ย น าท่านชมเมืองอมัสเตอรด์มัโดยการล่องเรือหลังคากระจก ลดัเลีย้วเขา้ตามล าคลอง สมัผสัชีวิตความ เป็นอยู่ รวมทัง้สภาพ

บา้นเรือนเก่าแก่อนังดงามสืบทอดมาตัง้แตส่มยัศตวรรษท่ี 17 และทัศนียภาพของบา้นเรือนอันสวยงามอย่างมีเอกลกัษณ์ น า
ท่านเขา้ชมสถาบันสอนการเจียระไนเพชร ท่ีมีช่ือเสียงระดับโลก  ซึ่งท่านจะไดส้ัมผสัและเรียนรูพื้น้ฐานในการดูและการ
เจียระไนเพชรในรูปแบบต่างๆ พรอ้มกันนัน้ยังไดมี้ โอกาสเลือกซือ้เพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และท่านสามารถเลือกชม
สนิคา้อ่ืน อย่างนาฬกิาย่ีหอ้ดงัมากมาย อาทิ เช่น ROLEX, PANERAI, TAG HEUER, IWC, PIAGET,LONGINES,OMEGA, 
TISSOT,  CARTIER, BREITLING, CHOPARD รวมไปถึงนาฬิกาแฟชั่นอย่าง GUCCI,DIESEL, DKNY, CHANEL, ICE, 
EMPORIO ARMANI, SWATCH, MICHEAL KORS, TOMMY HILFIGER ฯลฯ น าท่านเดินเท่ียวชมและเลือก ซือ้สินคา้ท่ี
บรเิวณจตัรุสัดมัสแควร ์(Dam Square) ศนูยก์ลางของเมืองท่ีมีอนุสรณ์สงครามเพ่ือร  าลึกถึง ทหารท่ีเสียชีวิตในสงครามโลก
ครัง้ท่ี 2 และอดีตศาลาวา่การเมืองท่ีหลยุส ์โบนาปารต์ เคยใชเ้ป็นพระราชวงัหลวงในช่วงท่ีจกัรพรรดนิโปเลียนแห่งฝรั่งเศสเรือง
อ านาจ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ท่ีพกั น าท่านเขา้สูท่ี่พกั LEONARDO VINKEVEEN AMSTERDAMหรือเทยีบเท่า 

วันที่ 4 อัมสเตอรด์ัม – ลิซเซ่ – เทศกาลดอกไม้ที่สวนเคอเคนฮอฟ – บรัสเซลส ์ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองลิซเซ่ (Lisse) แควน้เซาทฮ์อลแลนด ์(South Holland) ชมเทศกาลดอกไม้ที่สวนเคอเคนฮอฟ 

(Keukenhof) มีพืน้ท่ีกวา่ 200 ไร ่เชิญอิสระตามอธัยาศยักบัการช่ืน ชมความสวยงามของดอกไมน้านาพนัธุห์ลากสีท่ี ท่านจะ
ช่ืนชอบและประทับใจ เพลิดเพลินกับหมู่มวลของดอกทิวลิป หลากหลายสีสนัและไมด้อกนานาพนัธุท่ี์บานสะพรั่งอยู่ในสวน
สวยและเรือนกระจก เช่น ไฮยาซินธ ์จิเรเนียม ลลิล่ี เป็นตน้ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บา่ย น าท่านเดนิทางสูก่รุงบรัสเซลส ์(Brussels) เมืองหลวงของประเทศเบลเยยีม สถานท่ีตัง้ส  านักงานใหญ่องคก์ารสนธิสญัญา
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ปอ้งกนัแอตแลนตกิเหนือ หรือนาโต ้
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ท่ีพกั น าท่านเขา้สูท่ี่พกั MERCURE BRUSSELS หรือเทยีบเท่า 

วันที่ 5 บรัสเซลส ์– อนุสรณอ์ะโตเมี่ยม – เมเนเก้นพีส – เมืองบรูจจ ์– ลิลล ์
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านชมและถ่ายรูปเป็นท่ีระลกึกบั อนุสรณ์อะโตเม่ียม(Atomium) ซึ่งเป็นสญัลกัษณ์ในการจัดงานแสดงสินคา้โลก“เอ็กซ์

โป” เม่ือปี ค.ศ.1958 ถูกสรา้งขึน้โดยจ าลองโลหะในลกัษณะใสเหมือนคริสตัล โดยขนาดใหญ่กว่าโมเลกุลของจริงถึง 165 
พนัลา้นเท่า จากนัน้เขา้สูจ่ตัรุสักลางเมืองจัตุรัสกรองดป์ลาสต ์(Grand Place) ท่ีมีช่ือเสียงกลา่วขานกันว่าสวยท่ีสดุแห่งหนึ่ง
ในยโุรป   ชมศาลาวา่การเมืองและอาคารท่ีสวยงามโดยรอบจัตรุสั น าท่านชมและถ่ายรูปกับเมเนเก้นพีส (Manneken pis) 

ซึ่งเป็นประตมิากรรมเดก็ชายตวัเล็กๆก าลงัยืนแอ่นตวัปัสสาวะอย่างน่ารกั ผูส้รา้งประวตัิศาสตรแ์ละต านานพืน้เมืองของชาว
เบลเย่ียมซึ่งมีการเล่าขานกันมาหลากหลายต านาน เช่น มีเด็กชายช่ือจูเลียนสกี มาพบสายชนวนระเบิดก าลังติดไฟ จึง
ปัสสาวะรดเพ่ือดบัชนวน  

กลางวนั 
บา่ย 
 
 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

น าท่านเดนิทางสู ่เมืองบรูจจ ์(Brugge) เมืองตอ้งมนตเ์สน่หเ์มืองมรดกโลก เมืองเก่าแก่ท่ีสวยงาม ซึ่งมีรูปแบบสถาปัตยกรรม
สไตลเ์ฟลมชิบรูซท่ีเป็นเอกลกัษณ์ ประกอบไปดว้ยคคูลองเป็นจ านวนมาก จนไดร้บัการขนานนามว่า "เวนิชแห่ง ยุโรปเหนือ" 
เป็นเมืองท่ีมีความส าคญัทางประวตัศิาสตรเ์ป็นอย่างมาก  น าท่าเย่ียมชมจตัรุสักลางเมือง ท่ีมีความโดเด่นขอหอระฆังสงู 300 
ฟตุ ของปอ้มปราการประจ าเมืองอาย ุ700 ปี  อาคารศาลาว่าการเมือง (City Hall) แสนสวยดว้ยสไตลโ์กธิค บริเวณโดยรอบ
จะเตม็ไปดว้ยบรรยากาศยอ้นยคุไปสูอ่ดีตกาล เหมือนเม่ือครัง้ท่ีเมืองสมัผสับรรยากาศท่ีสวยงามตามอัธยาศัย  น าท่านถ่ายรูป
กบัโบสถพ์ระโลหติศักดิ์สิทธ์ิ (Basilica of the Holy Blood) ซึ่งจะมีการแห่พระธาตขุึน้ทุกปีในวนัท่ีพระเยซูเสด็จขึน้สู่สรวง
สวรรค ์ หลงัจากนัน้น าท่านเดนิทางขา้มพรหมแดนเบลเย่ียม ฝรั่งเศสสู่เมืองลีลล ์(Lille) เมืองหลวงของแควน้นอร ์– ปาดกา
แล ตัง้อยู่ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศฝรั่งเศส 

ค ่า รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ท่ีพกั น าท่านเขา้สูท่ี่พกั APARTHOTEL ADAGIO LILLE หรือเทยีบเท่า 

วันที่ 6 ลิลล ์– ปารีส – แกลเลอร่ี ลาฟาแยตต ์ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 เดินทางสู่ มหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองท่ีมีมนตเ์สน่หอ์ันเหลือลน้ ท่ีนักท่องเท่ียวอยากมา

เยือนมากท่ีสดุ กรุงปารีสเป็นหนึ่งในศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมท่ีล  า้สมยัแห่งหนึ่งของโลก ท่ีทรงดว้ยอิทธิพลของ
การเมือง การศกึษา บนัเทิง สื่อ แฟชั่น วทิยาศาสตรแ์ละศลิปะ ท าใหก้รุงปารีสเป็นหนึ่งในเมืองท่ีส  าคญัท่ีสดุแห่งหนึ่งของโลก 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บา่ย จากนัน้เชิญเลือกซือ้สินคา้แฟชั่นอย่างเต็มอิ่มในราคาถูกท่ี ร้านค้าปลอดภาษี (Duty Free Shop) อาทิ เช่น เครื่องส  าอางค ์

น า้หอม นาฬกิาหรือกระเป๋า  จากนัน้พาท่านสมัผสักบับรรยากาศท่ีเต็มไปดว้ยนักชอ้ปปิ้งจากทั่วทุกมมุโลกในหา้งสรรพสินคา้
ใหญ่สดุหรูใจกลางกรุงปารีสท่ีแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette) หรือท่านสามารถเลือกซือ้สินคา้ของสวิสจาก
รา้น Bucherer รา้นดงัของสวสิ ท่ีมีสาขาเปิดอยู่ใจกลางกรุงปารีส โดยมีสินคา้มากมาย อาทิเช่น ช็อคโกแลต , เครื่องหนัง, มีด
พบั, นาฬกิาย่ีหอ้ดงั อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
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ท่ีพกั น าท่านเขา้สูท่ี่พกั HOTEL HUATIAN CINAGORAหรือเทยีบเท่า 

วันที่ 7 ปารีส – La Vallee Village – หอไอเฟล – ประตูชัย – ล่องเรือแม่น ้าแซนน ์– สนามบิน  
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

ใหเ้วลาท่านอิสระเพ่ือช๊อปปิ้งท่ี เอาทเ์ลตขนาดใหญ่ท่ีมีสินคา้แบรนดเ์นมใหเ้ลือกมากมายอาทิ เช่น Coach, Calvin Klien, 
Amani, Burerry, Fred Perry, Versace, Diesel, Givenchy, Jimmy Choo, Longchamp, Michael Kors, Roberto Cavalli, 
Samsonite, Polo Ralph Lauren, Ted Baker, Superdry, Valentino, Salvator Ferragamo, Hugo Boss และอ่ืนๆอีก
มากมาย อิสระใหท้่านเลือกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศยั 

กลางวนั อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บา่ย น าเท่ียวชมความงดงามของมหานครปารีส ผ่านลานประวตัิศาสตร์จัตุรัสคองคอรด์ (Place de la Concorde) ท่ีพระเจา้

หลยุสท่ี์ 16 และพระนางมารีอองตวัแนต ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมยัปฏิวตัิฝรั่งเศส จากนัน้เขา้สู่ถนนสายโร
แมนตกิชองป์เอลิเซ่ (Champs Elysees) ซึ่งทอดยาวจากจัตรุสัคองคอรด์ตรงสู่ประตชูัยนโปเลียน , น าชมและถ่ายรูปคู่กับ
ประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe) สญัลกัษณแ์ห่งชยัชนะของจกัรพรรดินโปเลียนในศึก เอาสเ์ตอรล์ิทซใ์นปี1805 โดย
เริม่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1806 แต่มาแลว้เสร็จในปี ค.ศ.1836 ใหเ้วลาท่านไดเ้ลือกซือ้สินคา้ชัน้น าบนถนนชองป์เอลิเซ่ ท่ีเต็มไป
ดว้ยรา้นคา้สดุหรูหรา สินคา้แฟชั่นมากมาย แลว้น าถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สญัลกัษณ์ท่ีโดดเด่นสงู
ตระหง่านคู่นครปารีสดว้ยความสงูถึง 1,051 ฟุต    ซึ่งสรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1889 ท่ีบริเวณจัตรุสัทรอคคาเดโร่ จากนัน้น าท่าน
ล่องเรือแม่น ้าแซนด ์ที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่างๆตลอด
สองฝากฝ่ังแมน่ า้ เป็นอีกหนึ่งประสบการณท่ี์น่าประทบัใจ โดยเรือจะล่องผ่านมหาวิหารนอเตรอดามแห่งปารีส (Notre-dame 
de Paris) อายกุวา่ 800 ปี เป็นมหาวหิารสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธิคท่ีงามเลิศ โดดเด่นดว้ยหอคอยคู่หนา้ทรงเหล่ียมและยอด
ปลายแหลมบนหลงัคาวหิารสงูจากระดบัพืน้ดนิถึง 96 เมตร เป็นสถานท่ีประกอบพิธีอภิเษกสมรสระหว่างพระเจา้หลยุสท่ี์ 16 
กบัพระนางมารี องัตวัแนตต ์และยงัเป็นจดุกิโลเมตรท่ีศนูยข์องประเทศฝรั่งเศสอีกดว้ย 
ไดเ้วลาอันสมควรน าเดินทางสู่สนามบิน เพ่ือใหท้่านมีเวลาในการท าการคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซือ้
สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

21.35 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสารเท่ียวบนิท่ี WY132 
วันที่ 8 มัสกัต – กรุงเทพฯ 
06.40  น. เดนิทางถึงสนามบนิมสักตั รอเปล่ียนเครื่อง 
08.50 น. ออกเดนิทางตอ่สูก่รุงเทพดว้ยเท่ียวบนิท่ี WY815 
18.00 น. เดนิทางถึง สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ   
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TULIP LOVER 
เยอรมนี – เนเธอรแ์ลนด ์– เบลเยียม – ฝร่ังเศส  

8 วัน 5 คืน 
สายการบนิ OMAN AIR (WY) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ทา่น 

ทา่นละ 
พักเดีย่วเพิม่ 

ทา่นละ 
วนัที ่ 27 มนีำคม – 3 เมษำยน 2566 69,900.- 8,900.- 

วนัที ่  17 – 24 เมษำยน 2566 69,900.- 8,900.- 
วนัที ่ 22 – 29 เมษำยน 2566 69,900.- 8,900.- 

วนัที ่24 เมษำยน – 1 พฤษภำคม2566 69,900.- 8,900.- 
วนัที ่ 6 – 13 พฤษภำคม 2566 69,900.- 8,900.- 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

เงือ่นไขการเดนิทางเข้าออกจากประเทศไทย (Update 1 มถุินายน 2565) 

ผูมี้สญัชาตไิทย 
► เอกสารท่ีตอ้งท าการเตรียมก่อนเดนิทาง 
1. พาสปอรต์ตวัจรงิ (อายกุารใชง้านมากกวา่ 6 เดือน) 
2. เตรียมเอกสาร Vaccinated Certificate (ขอ้มลูตรงตามพาสปอรต์) หรือ เอกสาร International Vaccinated Certificate (สามารถ
ลงทะเบียนขอออนไลน ์ไดใ้นแอปพลเิคชนั “หมอพรอ้ม” หรือวคัซีนพาสปอรต์ *เลม่สีเหลือง* ท่ีออกโดยกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ 
ท่ีไดร้บัวคัซีนครบถว้นมาแลว้ 
3. ไมต่อ้งลงทะเบียน Thailand Pass - เดนิทางเขา้ประเทศโดยไมต่อ้งกกัตวัและไมต่อ้งตรวจหาเชือ้โควดิ-19 เม่ือเดนิทางกลบัมาถึงประเทศไทย 
► เง่ือนไขวคัซีน การเดนิทางท่องเท่ียวในทวีปยโุรป  
หลกัฐานการไดร้บัวคัซีน ตอ้งไดร้บัการฉีดวคัซีน โดย Moderna, Pfizer or Astra-Zeneca 2 โดส หรือ Johnson & Johnson 1 โดส 
 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 

1.   ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 30,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2.   สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดนิทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน เพ่ือท าการจองควิย่ืนวีซ่าภายใน  3 วนันับจากวนัจอง 
      หากไมส่ง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ
3. เม่ือไดร้บัการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจังหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ท่ีก่อนออกบตัรโดยสารทุกครัง้ 
  หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบ คา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 
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5. การย่ืนวีซ่าในแตล่ะสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน รายบุคคล (แสดง
  ตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพ่ือประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท่ี 
6.  หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกใน  การเดินทาง

ท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง 
เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรมี์ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ท่ีระบุวนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้งไม่เกิน
จ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า 
5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากต้องการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามได้จากเจ้าหน้าที)่ 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  
คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซือ้ประกันการเดนิทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัท
ได้ **  

- เบีย้ประกันเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 

- เบีย้ประกันเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันทีมี่อายุต้ังแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **   
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชวีติหรือเสียอวัยวะจากอุบัตเิหตุ 1.5 ล้านบาท] 

8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% (เฉพาะคา่บรกิาร) 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
     1.  คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดนิทาง 
  2. คา่ใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มท่ีสั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน า้หนักเกินจากทาง

สายการบนิก าหนด, คา่รกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรค    
       ประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 
  3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรบัขึน้ราคา 
  4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
  5. คา่ธรรมเนียมวีซ่าประเทศฝรั่งเศส รวมคา่บรกิารย่ืนวีซ่า (6,900.-บาท)  
  6. คา่ทิปพนกังานขบัรถและไกดท์อ้งถิ่น  (13 ยโูร/ตอ่ท่าน)  
  7. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (24 ยโูร/ตอ่ท่าน) 
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เงื่อนไขการช าระค่าทัวรส่์วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวรส่์วนทีเ่หลือ 45 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมตัิวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 

1. การพจิารณาวีซ่าเป็นดลุยพนิิจของสถานทตู มใิช่บรษัิททวัร ์การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพิจารณา ของสถานทูต
ง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใช้พาสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านตอ้งแจง้ให้ทางบริษัทฯ ทราบ
ล่วงหนา้เพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าท่ีค่อนขา้งนานและอาจไม่ส ามรถดึงเล่ม
ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนมุตัวีิซ่าได ้ 

3. ส าหรบัผูเ้ดนิทางท่ีศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศท่ีตนพ านักหรือศึกษาอยู่
เท่านัน้ 

4. หนงัสือเดนิทางตอ้งมีอายไุมต่  ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต  ่ากวา่ 6 เดือน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปย่ืน
ค ารอ้งขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบริษัทดว้ย เน่ืองจากประวตัิการเดินทาง
ของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการย่ืนค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวนหนา้หนังสือเดินทาง ตอ้งเหลือว่างส าหรบัติดวีซ่าไม่ต  ่ากว่า 3 
หนา้ 

5. ท่านท่ีใสป่กหนงัสือเดนิทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ 
ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไมมี่รอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบรษัิทไดส้  ารองท่ีนั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด ทางบริษัทขอสงวน
สทิธิก์ารเรียกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเคร่ืองบนิ ซึ่งมีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบนิท าการออกแลว้ แตท่่านไมส่ามารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บคา่ใชจ้่ายตามท่ีเกิดขึน้จริง และ
รอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัติรงตามท่ีสายการบนิก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผู้
ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น า้หนัก
ประมาณ 20 กิโลกรมั) ไมใ่ช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท่ี้นั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ท่ี
เช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง   คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
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3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนที ่บริษัทฯก าหนดไว้ (20ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกัน
บรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจบ็ป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือนการเดินทางของ
ท่าน  ไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้่านจะตอ้งเสียคา่ใชจ้่ายท่ีไมส่ามารถเรียกคืนไดค้ือ  ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวี
ซ่าตามท่ี สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียืน่วซ่ีาแล้วไม่ได้รับการอนุมัตวิซ่ีาจากทางสถานทูต (วซ่ีาไม่ผ่าน) และท่านไดช้  าระคา่ทวัร ์
     หรือมดัจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จรงิ เช่น คา่วีซ่าและคา่บรกิารย่ืนวีซ่า /   
     คา่มดัจ าตั๋วเครื่องบนิหรือคา่ตั๋วเครื่องบนิ (กรณีออกตั๋วเครื่องบนิแลว้)   คา่สว่นตา่งในกรณีท่ีกรุ๊ปออก 
     เดนิทางไมค่รบตามจ านวน  
8. กรณีวีซ่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมคื่นคา่ทวัร ์
      ทัง้หมด 
9. กรณีผู้เดนิทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไมว่า่ 
      เหตผุลใดๆ ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คืนค่าทัวรท์ั้งหมด 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และ

หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ตดิกันและบางโรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 
ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตยีงใหญ่กับ 1 เตยีงพับเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูติ  ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเตม็  
      บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรตั  
      และไมมี่อ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
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เอกสำรประกอบกำรขอวซีำ่เชงเกน้ (ฝร ัง่เศส) 

ใชเ้วลำท ำกำรอนุมตัวิซีำ่นบัจำกวนัยืน่ประมำณ 15 วนัท ำกำร 

ยืน่วซีำ่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีำ่ TLS Contact 

เอกสำรกรุณำเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสำรทีอ่อกจำกทำงรำชกำรและทำงธนำคำรขอ

เป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส ำเนำ 1 ชุด 

ในระหวำ่งยืน่วซีำ่เขำ้สถำนทตูแลว้ ไมส่ำมำรถดงึเลม่ออกมำกอ่นได ้

**หำกทำ่นเคยโดนปฏเิสธกำรขอวซีำ่มำกอ่น กรณุำแจง้เจำ้หนำ้ทีท่วัรใ์หร้บัทรำบต ัง้แตท่ ีท่ำ่นท ำกำร

จองทวัรเ์ขำ้มำ เพือ่ท ำกำรแกไ้ขในกำรขอวซีำ่ในคร ัง้นี ้มฉิะน ัน้หำกทำ่นไมแ่จง้ใหท้รำบ อำจจะมี

ผลเสยีตอ่กำรขอวซีำ่ของทำ่นในคร ัง้นี*้* 

**ลกูคำ้กรุณำอยำ่ยดึตดิกบักำรยืน่ขอวซีำ่ในอดตี 

เพรำะสถำนทตูมกีำรเปลีย่นแปลงกฎและเอกสำรกำรยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทำงประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่

อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทาง

จะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีทีถ่อืพำสปอรต์ สญัชำตไิทย แตพ่ ำนกัอยูต่ำ่งประเทศ, ท ำงำนอยูต่ำ่งประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษำศกึษำอยู่ต่ำงประเทศ กรุณำแจง้เจำ้หนำ้ทีข่องทำงบรษิทัใหท้รำบทนัท ี

เพรำะกำรยืน่ขอวซีำ่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก ำหนดของทำงสถำนทูตตอ้งกำรเพิม่เตมิ และ บำง

สถำนทูตอำจไม่สำมำรถยืน่ขอวซี่ำในประเทศไทยได ้ขอ้ก ำหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทำงทีถ่อื

พำสปอรต์ตำ่งชำตดิว้ย*** 

2. รปูถำ่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 3.5x4.5 CM. จ านวน 2 ใบ 

***ใบหนำ้สูง2.5- 3 CM.ขึน้อยูก่บัลกัษณะใบหนำ้ของแตล่ะบุคคล  พืน้หลงัขำวเทำ่น ัน้ ถำ่ยไม่

เกนิ 6 เดอืน รวบผม ใหเ้ห็นห ูเห็นคิว้ หำ้มสวมแวน่ตำหรอืเครือ่งประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปู

ไมเ่ลอะหมกึ.และไมม่รีอ่งรอยช ำรดุ*** 
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ตวัอยำ่งรปู 

 

3. หลกัฐำนกำรท ำงำน   

- เจำ้ของกจิกำร หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุ

ไมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิกำรไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที ่

โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังำน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน, วันลา 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษำ ใชห้นังสอืรบัรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

4. หลกัฐำนกำรเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทำงออกคำ่ใชจ้ำ่ยเอง ใช ้Bank Statement บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดำของธนำคำร

ท ัว่ไป ยอ้นหลงั 3 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบญัช ีโดยการฝาก

หรอืถอน กอ่น 1-2 วัน แลว้ คอ่ยขอ Statement เพือ่ใหอ้ัพเดทไมเ่กนิ 15 วันหรอือยูใ่นเดอืนทีย่ืน่วซีา่ 

- กรณีผูเ้ดนิทำงไมไ่ดอ้อกคำ่ใชจ้ำ่ยเอง ใชส้ าเนา Bank Statement บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 3 

เดอืน(ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย)  

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชือ่-นามสกลุใหต้รงกับพาสปอรต์ แสดงเลขทีบ่ัญชคีรบทกุตัว และ

จะตอ้งมแีสดงทัง้หมดในทกุ ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรปูแบบทีเ่ป็นตัวครึง่กระดาษ A4 ไม่
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สามารถใชย้ืน่ได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบับเด็ม 

**สถำนทตูไมร่บัพจิำรณำบญัชตีดิลบ บญัชกีระแสรำยวนั 

 พนัธบตัร ตรำสำรหนี ้กองทนุ และสลำกออมสนิ** 

5. เอกสำรสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

6. กรณีเด็กอำยุไมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทำงไปตำ่งประเทศพรอ้มบดิำ มำรดำ  

- หำกเด็กเดนิทำงไปกบับดิำ จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หำกเด็กเดนิทำงกบัมำรดำ จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้งคัด

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หำกเด็กไมไ่ดเ้ดนิทำงพรอ้มกบับดิำและมำรดำ ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบ

ส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิำ-มำรดำหยำ่รำ้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่าย

ใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอำยุต ำ่กวำ่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 

เอกสำรยืน่วซีำ่อำจมกีำรปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุ

เวลำ หำกทำงสถำนทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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แบบฟอรม์ส ำหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีำ่เชงเกนประเทศฝร ัง่เศส 

**หำกทำ่นเคยโดนปฏเิสธกำรขอวซีำ่มำกอ่น กรณุำแจง้เจำ้หนำ้ทีท่วัรใ์หร้บัทรำบต ัง้แตท่ ีท่ำ่นท ำกำร

จองทวัรเ์ขำ้มำ เพือ่ท ำกำรแกไ้ขในกำรขอวซีำ่ในคร ัง้นี ้มฉิะน ัน้หำกทำ่นไมแ่จง้ใหท้รำบ อำจจะมี

ผลเสยีตอ่กำรขอวซีำ่ของทำ่นในคร ัง้นี*้* 

    (กรณุำกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตำมควำมเป็นจรงิ เนือ่งจำกทำงเรำจะใชข้อ้มลูนีใ้นกำรจองควินดั

หมำยใหท้ำ่นกอ่นและไมส่ำมำรถแกไ้ขไดอ้กี เพรำะฉะน ัน้เอกสำรทีท่ำ่นสง่ตำมมำทีห่ลงัจะตอ้งตรง

กบัขอ้มลูทีท่ำ่นกรอกใหม้ำเทำ่น ัน้) 

 

ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 

 

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

4. วัน /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………………………………….. 

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………  

6. ประเทศทีเ่กดิ……………………………………………………………………………….………………… 

7. สญัชาตปัิจจบุัน ................................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 
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8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)        แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีทีผู่ส้มัครขอวซีา่เป็นเด็ก อายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ใหใ้สช่ือ่ และทีอ่ยู ่ผูป้กครอง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……………..… 

11. ทีอ่ยูปั่จจบุันของผูข้อวซีำ่ 

………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์…………..…………… 

   E-MAIL (ตอ้งระบุ)............................................................................................ 

   หมายเลขโทรศัพทม์อืถอืทีต่ดิตอ่ได.้................................................................. 

12. อาชพีปัจจบุัน (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้)(หำกมมีำกกวำ่ 

1 อำชพี ใหร้ะบุมำแคง่ำนเดยีว และสง่เอกสำรของงำนทีก่รอกนีม้ำใชย้ืน่วซีำ่) 

     ....................................................................................................... 

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ และทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา  

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……….…… 

     

หมายเลขโทรศัพทข์องทีท่ างาน.................................................................. 

    E-MAIL ทีท่ างาน (โปรดระบุ)............................................................................................ 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 5 ปีทีผ่า่นมา 
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            ไมเ่คย                   เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที.่.........................ถงึวันที.่........................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุันที ่หากทราบ)................................................ 

 

**กรณีลูกคำ้เคยมวีซีำ่เชงเกน้ รบกวนทำ่นถำ่ยส ำเนำหนำ้วซีำ่เชงเกน้ตวัลำ่สดุแนบมำดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุือ่ ...................................................... 

  

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    …………………………………………………..…   

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

   

************************************************ 

หมำยเหต ุ กำรอนุมตัวิซีำ่เป็นดลุพนิจิของทำงสถำนทูต ทำงบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลำงและคอยบรกิำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทำงเทำ่น ัน้ 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

